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Drodzy Duszpasterze! Bardzo dziękujemy za okazanie nam zaufanie i wybranie 

materiałów przygotowanych przez Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej PROMYCZEK. 

Tegoroczny Adwent przygotowujący nas do świętowania tajemnicy Wcielenia Słowa Bożego 

chcemy przeżyć w duchu rodzinnego pielgrzymowania. Dlatego proponowane rozważania 

inspirowane są pielgrzymowaniem drogami Świętego Jakuba, które są jedną z najstarszych 

tradycji znanych w Kościele, a które dziś stają się coraz bardziej popularniejsze. Wspólnie z 

Wiktorią, Kubą, Piotrkiem, ich rodzicami i księdzem Jerzym będziemy duchowo uczestniczyć 

w pielgrzymowaniu szlakami świętego Jakuba, które będą okazją do wyjątkowego spotkania 

z Bogiem, drugim człowiekiem i samym sobą. Podczas tegorocznych rorat spotkamy Maryję, 

patronkę pielgrzymów, świętego Jakuba i wielu innych świętych, którzy będą prowadzili nas 

wyjątkową drogą świętości.  

Jako wspólnoty parafialne wyruszamy w wyjątkową drogę na spotkanie z 

Dzieciątkiem Jezus. Chcemy również zaprosić domowników dzieci uczestniczących w 

roratach, by tegoroczne adwentowe pielgrzymowanie jeszcze mocniej przeżyć w gronie 

rodzinnym. W osiągnięciu tego celu służyć będą materiały, wśród których będzie można 

znaleźć: 

 Materiały audio zawierające nagrania na poszczególne dni dostępne na płycie 

CD lub na USB 

 Materiały filmowe dostępne na platformie VOD, które będą ukazywały się 

każdego dnia o 7.00 

 Książkę z tekstami rozważań oraz pytaniami pomagającymi duszpasterzowi 

krótko nawiązać do podejmowanej tematyki 

 Paszporty Pielgrzyma, które pomogą dzieciom zobaczyć przybliżanie się do 

celu adwentowej drogi. Oprócz naklejek – pieczątek otrzymywanych każdego 

dnia w kościele, znajdować się tam będą propozycje zadań dla dzieci i 

pozostałych domowników, które wspólnie będą mogli wykonać w domu. 

 Certyfikaty Wytrwałego Pielgrzyma, które każde dziecko będzie mogło 

otrzymać na zakończenie adwentu jako pamiątkę przebycia adwentowej drogi. 

Liczymy, że szeroka oferta przygotowana przez nasze Wydawnictwo okaże się cenną 

pomocą, dzięki której nasi najmłodsi parafianie wraz z rodzinami będą mogli jak najlepiej 

przygotować się do świętowania Naradzenia Pańskiego. Co więcej wierzymy, że 

prezentowana idea pielgrzymowania okaże się ciekawą propozycją rodzinnego wędrowania 

drogami świętego Jakuba, które dziś stają się na nowo miejscem odkrywania Boga i 

umacniania wiary. 

 Na czas szczególnie wytężonej adwentowej posługi duszpasterskiej życzymy 

wytrwałości i wielu sił. Niech dobre wykorzystanie tego czasu na pozwoli nam rozpalić w 

sercu nadzieję, którą światu daje Nowonarodzony Jezus.  

 

 


